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Jeg har den 12. august 2019 modtaget en henvendelse fra formand for Fol-

ketingets Retsudvalg MF Preben Bang Henriksen. 

 

Henvendelsen drejer sig om sagen om en pædagogmedhjælper i Børnehuset 

Stjernehuset. 

 

Til orientering sender jeg en kopi af det brev, som jeg i dag har sendt til Pre-

ben Bang Henriksen. 

Med venlig hilsen 
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Kære Preben Bang Henriksen. 

 

Mange tak for din henvendelse af 12. august 2019.  

 

I henvendelsen har du opfordret mig til at indlede en undersøgelse af en sag 

om en pædagogmedhjælper i Randers Kommune.  

 

Du har bl.a. anført, at statsadvokaten har vurderet, at der ikke var grundlag 

for at rejse sigtelse mod pædagogmedhjælperen, der af nogle forældre var 

blevet politianmeldt for seksuelle krænkelser af børn. Du har også anført, at 

pædagogmedhjælperen efterfølgende er blevet forflyttet til en anden institu-

tion mod sin vilje, og at pædagogmedhjælperen dermed i realiteten er blevet 

straffet for en forbrydelse, han ikke har begået. 

 

Jeg kan oplyse, at jeg bestemt er opmærksom på sagen og har fulgt den i 

medierne. 

 

Som du ved, har ombudsmanden mulighed for af egen drift at gennemføre 

undersøgelser af en myndigheds behandling af sager. Det fremgår af § 17 i 

lov om Folketingets Ombudsmand (lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 

2013). 

  

Jeg foretager løbende en vurdering og prioritering af, hvilke spørgsmål der gi-

ver mig grundlag for at indlede en undersøgelse af egen drift.    

 

I det foreliggende tilfælde har jeg som nævnt fulgt sagen i medierne, og jeg 

har bl.a. noteret mig, at pædagogmedhjælperens fagforening er gået ind i sa-

gen og har tilkendegivet at ville føre den ”hele vejen gennem systemet”. Det 

fremgår af en artikel fra 3. juli 2019 på TV2 Østjyllands hjemmeside (”FOA 

går ind i sag om pædagogmedhjælper”). 

 

 

28. august 2019 
 

 

 

Dok.nr. 19/03883-3/MKH  

Bedes oplyst ved 

henvendelse  

 

 

 

Folketingets 

Ombudsmand  

Gammeltorv 22 

1457 København K 

33 13 25 12 

www.ombudsmanden.dk 

post@ombudsmanden.dk 

 

Personlig henvendelse: 

Man.-fre. 10-14 

Telefontid: 

Man.-tors. 9-16 

Fre. 9-15 

Formand for Folketingets Retsudvalg 

MF Preben Bang Henriksen 
 
   

 

   

 



 

 
Side 2 | 2 

Jeg kan i den forbindelse desuden oplyse, at det i personsager generelt ind-

går i min vurdering af, om der er anledning til at indlede en undersøgelse, om 

den berørte person selv har klaget eller ønsker at klage til ombudsmanden. 

Dette gælder f.eks. i sager om konkrete ansættelsesforhold i det offentlige. 

 

Endvidere indgår det bl.a. i min vurdering, hvis myndighederne ikke har haft 

lejlighed til at tage stilling til alle forhold i sagen, f.eks. hvis der pågår forhand-

linger mellem myndigheden og borgeren eller dennes fagforening. 

 

På den anførte baggrund har jeg ikke på nuværende tidspunkt fundet anled-

ning til at indlede en undersøgelse af sagen. 

 

Jeg vil imidlertid fortsat være opmærksom på sagen og vil løbende vurdere, 

om der er anledning til at indlede en undersøgelse.  

Med venlig hilsen 
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